
UCHWAŁA NR 509/XXXII/2017
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
2016 r., poz. 446, ze zm.) i art. 11a ust.1,2,4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 856 ze zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1.  Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Rybnika w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura
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Załącznik do Uchwały Nr 509/XXXII/2017

Rady Miasta Rybnika

z dnia 16 marca 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok.

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz do zwierząt gospodarskich.

§ 2. Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Rybnika poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały,

2) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

3) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 
człowieka w stanie dzikim),

4) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej, znajdujące się przy ul. Majątkowej 42, 44-207 Rybnik,

5) gabinecie weterynaryjnym - należy przez to rozumieć gabinet „Pod Rudym Kocurem” prowadzony przez dr n. 
wet. Wojciecha Zwierzchowskiego, znajdujący się w Rybniku 44-200, przy ul. Mikołowskiej 42.

§ 4. 1.  Działania związane z realizacją programu prowadzą:

1) Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta,

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

2. Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej.

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Rybnika realizują:

1) Miasto Rybnik poprzez umowę zawartą ze schroniskiem, obejmującą przyjmowanie zwierząt bezdomnych 
dostarczanych do schroniska przez Straż Miejską, Policję lub mieszkańców zgodnie z zapisami umowy,

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują:
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1) Miasto Rybnik, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 
żyjących oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno 
żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w tych sprawach.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje schronisko zgodnie z zapisami umowy zawartej z Miastem 
Rybnik.

§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt Miasto Rybnik realizuje poprzez:

1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu miasta Rybnika przebywających w schronisku, po 
odbytej dwutygodniowej kwarantannie i nieodebraniu zwierzęcia przez właściciela, z wyjątkiem zwierząt 
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek; 
powyższe zabiegi realizuje schronisko zgodnie z zapisami umowy zawartej z Miastem Rybnik,

2) pokrywanie 100% kosztów zabiegów kastracji albo sterylizacji kotów wolno żyjących,

3) wydawanie opiekunom społecznym (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji albo kastracji kotów
w gabinecie weterynaryjnym.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje schronisko oraz organizacje pozarządowe 
poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 10. Usypianie ślepych miotów, w szczególności kotów i psów, realizuje Wojciech Zwierzchowski 
prowadzący gabinet weterynaryjny. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma 
możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.

§ 11. Zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom oraz zwierzęta gospodarskie bezdomne, zostaną 
umieszczone w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez p. Stefana Szulika przy ulicy Niedobczyckiej 
110 w Rybniku, po uprzednim uzgodnieniu umieszczenia zwierzęcia z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
właściwym dla gospodarstwa rolnego.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
Miasto Rybnik realizuje poprzez zawarcie umowy z Wojciechem Zwierzchowskim prowadzącym gabinet 
weterynaryjny.

§ 13. 1.  Na realizację zadań wynikających z programu w budżecie na 2017 rok przewidziano 441.240 zł

(czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych), z czego:

1) 402.240 zł na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie Miasta 
Rybnika, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu miasta Rybnika przebywających
w schronisku i poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w ramach 
umowy zawartej ze schroniskiem,

2) 29.160 zł na sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych 
w ramach umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym,

3) 4.000 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,

4) 4.500 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących,

5) 1.340 zł rezerwa na dodatkowe wydatki.

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez:

1) udzielanie dotacji na realizację zleconych zadań publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),

2) płatności za usługi i dostawy, zlecone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Id: E3DB8EF1-9C71-4C15-B785-832624C5B82A. Podpisany Strona 2




